
Devoon helpt notaris 
ondernemen

Voor het notariaat wordt 2014 een uitdagend jaar. Invoering van het 

Centraal Digitaal Repertorium. Verscherpt toezicht. Concurrentie 

uit onverwachte hoek. Het zijn slechts enkele punten met een niet 

te onderschatten impact op het komende jaar.

De Lexxyn Groep: ICT voor de juridische praktijk

Devoon maakt onderdeel uit van de Lexxyn Groep: een samenwerking 

tussen bedrijven gespecialiseerd in ICT-dienstverlening voor de juridische 

markt: de advocatuur, het notariaat en de deurwaarderspraktijk. Zij leveren 

procesondersteunende ICT-diensten, zoals kantoorautomatisering, cloud 

computing, webdiensten en telecommunicatie én speciaal voor advocaten, 

notarissen en deurwaarders ontwikkelde enterprise software. De gebundelde 

ervaring van de deelnemers maakt de Lexxyn Groep tot een interessante partner 

voor kleine, middelgrote én grote ondernemingen in de juridische sector. Bij 

Lexxyn vinden zij één aanspreekpunt voor alle benodigde ICT-diensten.
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De specialisten die werkzaam zijn in deze dynamische 
omgeving zijn gebaat bij even dynamisch gereedschap. 
Gereedschap dat zich snel aanpast aan ontwikkelingen als 
nieuwe wet- en regelgeving, digitalisering en verscherpt 
toezicht. Gereedschap dat ze ondersteunt om hun volle 
potentieel te kunnen benutten. Niet andersom.

Dat is juist wat in de praktijk veelal het geval is. Systemen 
die technisch prachtig lijken, maar qua functionaliteit niet 
aansluiten op de praktijk van de notaris. Moest de markt 
daar in een ver verleden nog genoegen mee nemen; de 
praktijk is nu zo weerbarstig dat de notaris gedwongen 
wordt te denken en te acteren als een ondernemer. Dat 
laatste is niet nieuw, maar vergt wel veel van een notaris 
met zijn/haar bijzondere positie in de samenleving. Voor de 
eerste uitdaging – een systeem wat aansluit op de praktijk 
van de notaris, de persoon, de gebruiker, de mens achter 
het toetsenbord – biedt Devoon met assyst een dynamische 
oplossing.

Het hechte team van Devoon werkt met plezier vanuit 
haar kennis, ambitie en ervaring sámen met haar klanten 
en partners aan de meest complete softwarematige 
oplossingen. Door deze aanpak en de wetenschap dat 

het altijd beter kan, geeft Devoon de ménsen binnen het 
notariaat juist net dat beetje extra om te excelleren in 
hun vak. Want bij Devoon staan mensen centraal, niet de 
techniek. Dat betekent dat we oog hebben voor de mensen 
die bij Devoon werkzaam zijn, maar boven alles voor de 
mensen voor wié we werkzaam zijn: U. De notaris. Die zich 
geconfronteerd ziet met belangrijke uitdagingen.

Met assyst heeft u een constant evoluerend product dat 
het tempo van de ontwikkelingen op uw kantoor kan 
bijhouden en vaak zelfs versnellen. Voor Devoon is alles 
wat onze klanten ons vertellen bijzonder kostbaar. Het 
vormt in veel gevallen een directe aanleiding tot actie. 
Voor verbeteringen. Voor nieuwe oplossingen, zodat het 
de notaris daadwerkelijk helpt bij het uitoefenen van zijn 
ambacht, maar ook bij het ondernemerschap. Neem als 
voorbeeld het intreden van nieuwe wet- en regelgeving. Dat 
gebeurt regelmatig en is voor alle gebruikers van belang. 
Dus worden implicaties voor de praktijk pro-actief in assyst 
verwerkt. U hoeft zich daar dus niet druk om te maken. 
Want de focus ligt op de klant, op het werkveld van de 
klant, op ontwikkelingen die impact hebben op de klant en 
op de werkbaarheid van een systeem voor de klant. U dus.


